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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển trong Đề án tuyển sinh năm 2021 
 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 

05 năm 2020;  

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, 

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Công văn số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trong tình hình 

dịch COVID-2019; 

           Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 (điều chỉnh lần 01) ban hành kèm theo 

Công văn số 1340/TĐHHN ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy 

năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh thời gian xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả 

học tập THPT (Học bạ) và xét tuyển Đặc cách đợt 2 trong Đề án tuyển sinh năm 

2021 (điều chỉnh lần 01) ban hành kèm theo Công văn số 1340/TĐHHN ngày 29 

tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội, cụ thể như sau: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Trước 17h00 ngày 25/7/2021; 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 02/8/2021; 

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập 
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học): Từ ngày 03/8 đến trước 17h00 ngày 01/9/2021.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh 

đại học chính quy năm 2021; Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường tại tỉnh Thanh Hóa; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Vụ GDĐH-Bộ GDĐT (để b/c); 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban TT và TVTS; 

- Website, cổng TTTS Trường; 

- Lưu: VT, ĐT, ĐH.(3) 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên 
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